
Após o café da manhã dia inteiramente livre
descobrir a cidade de Lisboa utilizando o nosso em 

livre.

Évora uma das 
mais belas cidades de Portugal. Deslumbre-se com as extensas planíces de vinhas, 
oliveiras e sobreiros na viagem. Visita guiada a pé em Évora cidade atrimónio 
Mundial da UNESCO, onde se destaca o Templo Romano, a Catedral Românico-
Gôtica e a Capela dos Ossos. Almoço em restaurante regional. Seguimos para 
Reguengos de Monsaraz para visitar as caves da Herdade do Esporão uma das 
vinícolas mais importantes em Portugal, com prova de vinhos. Regresso a Lisboa, 
Jantar livre.

Aeroporto Internacional de Lisboa, desembarque e traslado ao Hotel 
Fenix**** ou similar entrega do nosso guia de descontos Tarde livre 
para actividades de caracter pessoal. saída para Tour panorâmico 
nocturno na cidade de Lisboa com um memóravel Jantar com a fantástica 
gastronomia portuguesa ao som do Fado , hospedagem.

7 Dias OFERTA de GUIA de DESCONTOS
e

DIA 2

DIA 1 BRASIL / 
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   DIA 3 

DIA 4 
Após o café da manhã no Hotel, partimos em direcção a Óbidos uma encantadora

Alcobaça 
onde visitaremos o Igreja do Mosteiro, Património Mundial da UNESCO onde 

 admirar os famosos túmulos de D. Pedro e D. Inês de Castro, naquela que 
é considerada uma das mais trágicas histórias de amor de Portugal. Seguimos para 
a Nazaré, uma tradicional vila de pescadores. Almoço. Após o almoço visitamos a 
Igreja Gótica do Mosteiro da Batalha (Património Mundial da UNESCO) e 
seguimos para Fátima, centro da Fé Católica e de Peregrinação Mundial, visite o 
Santuário com a Capela das Aparições e a Basílica com tempo livre para 
actividades religiosa antes de regressar a Lisboa. Regresso a Lisboa, Jantar livre.

WWW.TOURLANDPORTUGAL.COMRN
A

VT
 3

86
4

Praça do Comercio - Lisboa

Templo Romano - Évora

Palácio Nacional Sintra

Mosteiro da Batalha

SINTRA



Traslados em Privado do Aeroporto ao hotel e vice-versa, oferta de Guia de 
Descontos, Tour nocturno com jantar típico com Fado e Folclore, Almoços em 
Évora, Sintra e Nazaré, visitas ao Palácio da Pena, Vila Medieval de Óbidos, 
Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Santuário de Fátima, Templo Romano 
de Évora, Capela dos Ossos, Catedral de Évora, Herdade do Esporão com Provas 
de Vinhos, Tours acompanhados por guias especiliazados.
 Não Incluí: Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no 
presente itinerário e extras de caracter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, 
lavandaria, bagageiros, etc.) e ou taxas de turismo.

Após o café da manhã dia inteiramente livre onde poderá aproveitar para descobrir 
a cidade de Lisboa utilizando o nosso Guia de Descontos em Restaurantes, Bares,  
Cafés, Experiencias, Transportes, Cultura e Desporto. Jantar livre.

DIA 

Após o café manhã, viajamos até Sintra, a primeira "paisagem cultural" a ser inscrita 
como Património Mundial pela UNESCO. Visitamos o Palácio da Pena, o mais 
completo exemplar da Arquitetura Romântica em Portugal. No centro histórico de 
Sintra explore as ruas estreitas e aproveite para saborear as famosas queijadas e 
travesseiros. Almoço. Seguimos para  Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da 
Europa Continental. Seguimos depois para Cascais sempre junto à costa Atlântica 
passando pela Praia do Guincho e a Boca do Inferno. No regresso a Lisboa, desfrute 
da vista panorâmica do Casino do Estoril, um dos maiores Casinos da Europa e dos 
seus jardins. Jantar Livre.

DIA 

DIA 

 LISBOA

 PORTO / BRASIL

Após o café manhã, em hora a indicar traslado ao Aeroporto Internacional do Porto. 
Formalidades de embarque, fim dos nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA

TODO A ANO*

DUPLO 3ª PESSOAPARTIDAS

*A ordem dos dias poderá ser alterada em função da data
escolhida pelo cliente mas o programa será cumprido na integra. 

INCLUÍ
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Santuário de Fátima

Óbidos

Lisboa




